
 19-خالصه آخرین راهنمای موقت سازمان جهانی بهداشت برای پاندمی کووید

( 1399آذر  11) 2020دسامبر  1در تاریخ  19-طبق آخرین راهنمای سازمان جهاني بهداشت در ارتباط با پاندمي كووید

 :گردیدآخرین اطالعات و به روزرساني های مرتبط با این پاندمي اعالم گردید كه موارد زیر را شامل 

 مدیریت ماسك 

  انتقال بيماریSARS-cov-2 

 استفاده از ماسك در تسهيالت بهداشتي در مناطق در تماس با عموم جامعه 

 انتقال تك گير و خوشه ای 

 استفاده از ماسك برای عموم و مناطق با احتمال انتقال خوشه ای 

 جایگزین های ماسك های غير پزشكي برای عموم جامعه 

 در رسپيراتورها و ماسك ها ی غيرپزشكي دریچه های بازدمي 

 استفاده از ماسك در حين فعاليت شدید بدني 

  (پيوست راهنما)پارامترهای اصلي در زمان تهيه ماسك های غيرپزشكي 

سالمت كاركنان به )با این حال در اینجا نكات اصلي این راهنما به خصوص بخش های مرتبط با بهداشت حرفه ای

 .ارائه مي گردد( درمان خصوص كادر  بهداشت و

 19، ویروسي كه باعث كووید  sars-cov-2از ماسك به عنوان بخشي از بسته پيشگيری و كنترل جهت محدود سازی 

دیگر پروتكل ها شامل شستن . استفاده از ماسك به تنهایي نمي تواند حفاظت كافي ایجاد كند. مي شود، استفاده كنيد

تناب از تماس با صورت دیگران، تهویه كافي، آزمایش، پيگيری تماس، قرنطينه و دستها، فاصله گذاری اجتماعي، اج

 .ایزوالسيون نيز باید به طور همزمان مورد لحاظ باشد

 .استفاده درست از ماسك، انبار، شست و شو یا دفع ان برای اطمينان از عمكلرد درست آن ضروری است

با تست مثبت یا مشكوک به بيماری ماسك یا رسپيراتورهای زیر  توصيه مي شود كه كاركنان خدمات بهداشت و درمان

 :را عالوه بر وسایل حفاظت فردی استاندارد بپوشند

  ماسك پزشكي در زمان غياب توليد فرایندهای مولد ایروسول 

  رسپيراتورN95  یاFFP2  وFFP3 این . استاندارد یا معادل آن در مجموعه های خدمات درماني برای بيماران

ماسك ها توسط كاركنان نيز مي تواند استفاده شوند به خصوص اگر هزینه آن برای آن سيستم موضوعيت 

 .ندارد



 در محل . برای دیگر نقاط كه احتمال انتشار خوشه ای كرونا هست استفاده همگاني ماسك توصيه مي شود

سك های شامل دریچه بازدمي به ما. هایي كه احتمال انتقال وجوود دارد الزم است به طور مدام پوشيده شود

 .خاطر انتشار ویروس توصيه نمي شود

 

 :به منظور مدیریت ماسك نيز باید اقدامات زیر صورت گيرد

  برای هرنوع ماسك استفاده، انبار و شست و شوی و دفع از عناصر الزم برای اطمينان از كارایي آن در

 :توصيه های زیر را در این مورد دارد سازمان جهاني بهداشت. جلوگيری از انتقال بيماری است

 شست و شوی دست قبل از گذاشتن ماسك 

 بررسي ماسك جهت سوراخ یا شكاف احتمالي و عدم استفاده از ماسك های آسيب دیده 

 قرار دادن ماسك با احتياط با اطمينان از اینكه دهان و بيني را به طور كامل مي پوشاند. 

 اگر ماسك به طور تصادفي مورد تماس قرار . كه آن را پوشيده اید اجتناب از تماس با ماسك در زماني

 .گرفت، دست خود را بشویيد

 از تماس با جلوی ماسك اجتناب شود و آن را از پشت باز و دفع كنيد. ماسك را با تكنيك مناسب بردارید. 

 ر دهيدماسك را در زمان دفع یا قبل از شست و شو در زمان دیگر داخل یك كيسه پالستيك قرا . 

 هيچ گاه ماسك را زیر چانه یا گردن یا دور بازو و مچ قرار ندهيد. 

 ماسك های یك بار مصرف را فقط یكبار استفاده كنيد و بعد از استفاده ان را دفع كنيد. 

 ماسك خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. 

  اگر امكان پذیر نيست آن . بشویيددرجه سانتيگراد حداقل روزی یكبار  60ماسك های پارچه ای را در دمای

 .را در آب داغ وارد كرده و سپش با شوینده یا صابون به مدت یك دقيقه بشویيد

 

 


